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III.  KERANGKA PEMIKIRAN 

 

3.1. Kerangka Konseptual 

Sebagaimana disebutkan dalam permasalahan, sangat menarik jika 

dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan 

syariah. Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, diperlukan eksplorasi 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sistem keuangan syariah di Indonesia, 

khususnya yang mempengaruhi pembiayaan karena pangsa terhadap penyaluran 

dana kepada masyarakat secara keseluruhan masih kecil.  

Sistem perbankan Indonesia saat ini menganut dual banking system, 

sehingga jika diperluas maka sistem keuangan yang ada juga menganut dual 

economic system. Satu sisi sistem keuangan konvensional berlaku, di sisi lain 

peraturan perundangan dan kelembagaan keuangan syariah juga berlaku dan 

berkembang pesat. Keuangan syariah pada hakekatnya menggambarkan aktivitas 

ekonomi riil menggunakan transaksi seperti perdagangan, investasi, dan jasa-jasa 

keuangan (Sakti, 2007). Karena itu penelitian mencoba mengkaitkan perbankan 

syariah dengan kinerja aktifitas keuangan, kebijakan perbankan yang 

melingkupinya, serta kondisi sektor riil perekonomian Indonesia.  

Aktifitas yang dimaksud adalah kinerja industri perbankan, kinerja pasar 

modal berbasis syariah dan kinerja internal perbankan syariah. Kebijakan moneter 

yang dimaksud adalah instrumen moneter syariah yang saat ini diterapkan.  

Sedangkan kondisi sektor riil adalah kondisi makroekonomi yang mencerminkan 

output yang dihasilkan dalam perekonomian. Untuk mengkaji lebih dalam 

hubungan dan keterkaitan antar faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank 

syariah diperlukan landasan teori dan penelitian empiris yang menunjang. 
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Analisis struktural faktor-faktor penentu pembiayaan dikaji dari sisi 

permintaan dan sisi penawaran. Pembagian menjadi dua sisi tersebut karena 

sesuai dengan prinsip mekanisme pasar yang berasal dari kekuatan permintaan 

dan penawaran. Pemikiran tentang mekanisme pasar dan kekuatan yang 

mempengaruhinya ternyata sejak dahulu telah mendapatkan perhatian dari para 

pemikir besar muslim seperti Abu Yusuf, Al-Gazhali, Ibn Khaldun, dan Ibn 

Taimiyah (P3EI, 2008).  

Dari literatur penelitian sebelumnya, parameter yang paling banyak 

digunakan untuk menganalisis pembiayaan atau penyaluran dana kepada 

masyarakat dari sisi permintaan adalah output. Meningkatnya output berarti 

pendapatan masyarakat secara umum meningkat. Dengan meningkatnya 

pendapatan masyarakat, semakin tinggi aktifitas sektor riil, sehingga permintaan 

pembiayaan perbankan syariah untuk menunjang aktifitas sektor rill juga 

meningkat.  

Data output yang sering digunakan yaitu GDP, tetapi ketersediaan datanya 

paling cepat adalah triwulan, sehingga perlu diproksi dengan indikator lain yang 

menjelaskan kinerja output nasional secara bulanan yaitu dengan menggunakan 

Indeks Produksi Industri (IPI). IPI menggambarkan output industri menengah dan 

besar di Indonesia. Penelitian terdahulu yang menguatkan penggunaan output 

mempengaruhi penyaluran dana pada perbankan adalah Bernanke dan Gertler 

(1995), Gambacorta (2004), Peek et al. (2000), Hoggarth (2005), dan Filosa 

(2007), demikian pula penelitian Agung et al. (2001), Armanto (2005), Anggraini 

(2005), Wibowo (2006), dan Lindiawatie (2007).  

Sejalan dengan meningkatnya meningkatnya aktifitas perekonomian maka 

kinerja pasar modal juga potensial meningkat. Saat ini pasar modal Indonesia 
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mengenalkan indikator harga saham perusahaan yang melakukan aktifitas tidak 

bertentangan dengan syariah melalui Jakarta Islamic index (JII), maka 

penggunaan JII diharapkan berkaitan dengan kinerja perbankan syariah khususnya 

di pembiayaan.  

Keterkaitannya adalah ketika terjadi kenaikan harga saham syariah, 

diasumsikan permintaan pembiayaan terhadap perbankan syariah oleh perusahaan 

tersebut juga meningkat. Penelitian Ayatullah (2003) menunjukkan bahwa tingkat 

pengembalian investasi (expected rate return) JII lebih baik dibandingkan kinerja 

emiten pembentuk  IHSG, karena itu penggunaan JII sebagai parameter kinerja 

pasar modal syariah diharapkan mampu mempengaruhi pembiayaan perbankan 

syariah. Penelitian Harmanta dan Ekananda (2005), serta Armanto (2005) 

menguatkan penggunaan kinerja pasar modal syariah mempengaruhi pembiayaan 

perbankan syariah. 

Faktor lain yang ikut mempengaruhi pembiayaan dari sisi permintaan 

adalah kredit perbankan secara umum. Karena kredit bank umum juga termasuk 

pembiayaan perbankan syariah maka dinamika perubahan penyaluran dana bank 

umum berpengaruh searah dengan pembiayaan perbankan syariah. Meningkatnya 

permintaan kredit bank umum oleh masyarakat, juga diikuti oleh meningkatnya 

permintaan pembiayaan perbankan syariah. Penelitian Anggraini (2005) dan 

Sujatna (2007) tentang penggunaan suku bunga konvensional, secara tidak  

langsung menguatkan penggunaan kredit bank umum sebagai salah satu peubah 

yang mampu mempengaruhi penyaluran dana pada perbankan syariah. 

Pembiayaan dari sisi penawaran, menunjukkan ketersediaan pembiayaan 

di pasar keuangan yang berasal dari perbankan syariah. Kemampuan perbankan 

syariah menyediakan pembiayaan berpengaruh erat dengan kinerja internal 
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perbankan syariah, artinya semakin baik kinerja perbankan semakin banyak 

pembiayaan dapat disalurkan.  

Indikator utama yang sering digunakan untuk menunjukkan tingkat 

kesehatan perbankan, antara lain adalah Return On Assets (ROA) dan               

Non Performing Loan (NPL) atau di perbankan syariah menggunakan istilah   

Non Performing Financing (NPF). ROA merupakan salah satu indikator untuk 

mengetahui kinerja perbankan dari sisi rentabilitas atau tingkat efisiensi dan 

profitabilitas usaha. NPF digunakan untuk mengetahui kinerja kolektibilitas atau 

kemampuan bank menghimpun kembali kredit yang telah dikeluarkan. NPF 

merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang 

lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank. 

Kenaikan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat 

mempengaruhi kinerja profitabilitas secara positif dan seterusnya menjadikan 

kinerja solvabilitas menjadi positif pula, tetapi kenaikan jumlah pembiayaan 

memberikan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah lebih besar jika tidak 

dilakukan usaha yang lebih besar mengatisipasi terjadinya pembiyaan bermasalah. 

Kenaikan pembiayaan bermasalah mengurangi kemampuan profitabilitas bank 

dengan ditandai menurunnya indikator profitabilitas. Berkurangnya indikator 

profitabilitas mengakibatkan kemampuan ekspansi pembiayaan berkurang 

ditandai dengan menurunnya laju pembiayaan.      

Kinerja  pembiayaan  perbankan syariah  juga dipengaruhi oleh dana pihak  

ketiganya. Tidak seperti pada bank konvensional yang dapat menetapkan bunga 

pinjaman dari bunga simpanan, pada perbankan syariah bagi hasil yang diberikan 

kepada simpanan setelah melakukan aktivitas pembiayaan, selain itu ada akad 

penghimpunan dana yang mensyaratkan kepada pihak bank untuk mematuhi 
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batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah), 

bahkan terdapat akad yang sifatnya titipan dan bank tidak boleh memanfatkannya 

menjadi pembiayaan.  

Penelitian Peek et al. (2000), Talavera (2006), Filosa (2007), Agung et al. 

(2001), Nuryakin dan Warjiyo (2006), Meydianawathi (2007), Armanto (2005), 

Asy’ari (2004), Anggraini (2005), Wibowo (2006), Maryanah (2008), serta 

Lindiawatie (2007) menguatkan penggunaan indikator kinerja perbankan 

mempengaruhi penyaluran dana pada perbankan syariah.  

Dengan penerapan dual banking system di Indonesia, maka pemerintah 

indonesia dapat menggunakan beberapa instrumen kebijakan moneter yang tidak 

bertentangan dengan syariah. Dari instrumen yang ada, Sertifikat Wadiah Bank 

Indonesia (SWBI) merupakan satu-satunya instrumen yang digunakan untuk 

mengatasi kelebihan likuiditas perbankan syariah. Jika ditinjau sisi kuantitatif, 

besaran SWBI juga lebih besar dibandingkan dengan instrumen moneter lainnya 

yaitu GWM dan Sertifikat IMA dalam pasar uang antar bank syariah.  

Hubungan pengaruh SWBI terhadap jumlah pembiayaan adalah 

berlawanan arah, karena mekanisme SWBI tidak seperti SBI yang diandalkan 

oleh perbankan sebagai alternatif menghasilkan keuntungan, karena sifat 

keuntungan dari SWBI adalah bonus dari Bank Indonesia. Jika dana perbankan 

syariah dialokasikan kepada SWBI, justru akan mengurangi potensi meningkatkan 

jumlah penyaluran dana kepada masyarakat. Selain itu dari tingkat penyaluran 

pembiayaan FDR menunjukkan bahwa dana menganggur di perbankan syariah 

tidak banyak, karena dapat dimanfaatkan dengan baik, melalui pembiayaan 

kepada masyarakat (Asy’ari, 2004). 
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Gambar 11.  Kerangka Konseptual Penelitian 
 

  
Gambar 11 menunjukkan kerangka konseptual yang disusun berdasarkan 

teori dan studi sebelumnya. Tampak bahwa dari dua permasalahan pokok yang 

muncul, terdapat lima kelompok parameter untuk mewakili kinerja internal 

perbankan syariah, kinerja industri perbankan, instrumen moneter syariah, kinerja 

pasar modal syariah, dan kondisi makroekonomi.  

Dengan  memperhatikan  deskripsi  dan  dinamika masing-masing peubah,  
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dianalisis hubungan struktural dan kointegrasi yang terjadi. Sesuai dengan tujuan 

penelitian, selanjutnya dilakukan analisis respon pembiayaan bank syariah jika 

terjadi guncangan pada masing-masing peubah, serta analisis struktur dinamis 

dalam memberikan kontribusi terhadap pembiayaan bank syariah. Terakhir adalah 

rumusan implikasi kebijakan yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

kinerja pembiayaan bank syariah.  

 
3.2. Hipotesis  

1. Kinerja internal perbankan syariah, industri perbankan, instrumen moneter 

syariah, pasar modal syariah, dan makroekonomi, mampu mempengaruhi 

pembiayaan perbankan syariah. Hal tersebut karena pemililihan peubah yang 

mewakili masing-masing kelompok adalah peubah utama yang secara teoritis 

diharapkan mampu mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah.  

2. Respon pembiayaan permanen stabil dengan arah positif, terhadap guncangan 

dana pihak ketiga bank syariah, laba per aset bank syariah, kredit bank umum, 

Jakarta Islamic index, dan indeks produksi industri, sedangkan respon 

pembiayaan permanen stabil dengan arah negatif, terhadap guncangan 

pembiayaan bermasalah dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Hal tersebut 

karena sesuai dengan teori dan diperkuat oleh beberapa studi terdahulu.  

3. Sisi penawaran yang terdiri dari kinerja internal perbankan dan instrumen 

moneter syariah merupakan faktor dominan yang memberikan kontribusi 

terhadap variabilitas jika terjadi guncangan, karena industri perbankan syariah 

merupakan industri yang baru berkembang dibandingkan perbankan 

konvensional, dan pangsa secara nasional juga masih kecil.  

 




